
 
 

 

 2e Kwartaalblad 2020 

 
 

De Watervriendjes ! 

 

 
Het team van lesgevers. 

 

 

 



Zwem- en recreatievereniging Watervrienden Rotterdam. 
 

 Aangesloten bij de Nederlandse Culturele Sportbond. 
 Opgericht op 1 april 1936. 
 K.v.K. te Rotterdam nr. 40342872. 
 Internet: www.watervriendenrotterdam.nl. 
 E-mail: info@watervriendenrotterdam.nl. 
 Vertrouwenspersoon: : Cobie Tukker de Hoog. 

                                                Tel: 06-41827238 bellen, Whatsapp of 
                                                E-mail: cobie58@hotmail.com. 
 
Bestuur: 
 

 Secretaris: Paul de Jongh.                                    Tel: 06-18132118 
 Penningmeester: Nathalie de Jonghe Tukker.       Tel: 06-81178798 
 Voorzitter: Cobie Tukker de Hoog.                      Tel: 06-41827238 

 
Informatie: 
 

 Info voor nieuwe leden, via: www.watervriendenrotterdam.nl. of 
           info@watervriendenrotterdam.nl. 

 Inschrijven voor de zwemles, kan direct in het zwembad op 
maandagavond van 18.00 uur tot 18.15 uur of na 20.00 uur tot 21.00 uur.                                          
Of via de website: www.watervriendenrotterdam.nl.                                     
Bij inschrijving dient u  €10,00 inschrijfgeld zelf over te maken op:                
IBAN: NL 64 INGB 0000 767787.                                                                       
Het kan voorkomen dat wij een wachtlijst hanteren, dit is afhankelijk van 
het aantal aanmeldingen die wij hebben.                                                                                      
U krijgt een Whatsapp zodra de inschrijving definitief is.  

 De betalingen gaan via een maandelijkse machtiging die rond de 23e van 
uw rekening word afgeschreven. Op dit moment € 350,-- p.j. ( 10 
termijnen van 35,-- p.m. ) Wij werken ook met een gezin korting systeem, 
10 % korting bij een 2e kind uit het gezin en 20 % korting bij een 3e kind 
uit het gezin. 

 Opzegging van het lidmaatschap: voor de 23e van de maand is 1 
kalendermaand. Opzeggen via: info@watervriendenrotterdam.nl. 

 Info over de wachtlijst en ziekmelden, Whatsapp. Cobie: 06-41827238. 
 Info betreft leerlingvolgsysteem: Bel of App Cobie Tukker: 06-41827238. 
 Testen van kinderen naar een volgend badje: Cobie Tukker. 
 Oproepen van nieuwe leden: Cobie Tukker. 
 Betalingen: Penningmeester: Nathalie de Jonghe Tukker: 06-81178798. 

                              Penningmeester@watervriendenrotterdam.nl 



Belangrijk bericht betreft het coronavirus. 
 
Beste ouders en kinderen, 
 
Helaas hebben we elkaar al een poosje moeten missen. 
Door het corona virus heeft het RIVM besloten om o.a. de zwembaden te 
sluiten. Daarom kunnen wij dus ook geen zwemlessen geven. 
Wij vinden dit echt heel jammer en missen de kinderen. 
 
Ook wij moeten afwachten wanneer we weer open mogen. 
Wij houden dit zeker goed in de gaten en hopen weer snel te mogen beginnen. 
Maar we moeten niet vergeten dat dit voor de veiligheid is van iedereen. 
 
Zodra er meer bekend is laten we dit via de whatsapp gelijk weten. 
Over de betalingen heeft u of krijgt u spoedig bericht van de penningmeester. 
 
Normaal gesproken zouden we zeggen: blijven oefenen hoor !!!!! 
Maar helaas gaat dat niet omdat alle zwembaden dicht zijn. 
 
Het diplomazwemmen van 23 maart is door deze maatregelen ook komen te 
vervallen. ( al gemeld aan de betrokkenen via whatsapp ). 
Wij begrijpen dat dit zeker voor de kinderen die misschien diploma mochten 
zwemmen heel erg jammer is. 
Hoe we dit echt op gaan lossen weten we pas zodra er een definitieve data 
bekend is dat de zwembaden weer op mogen. 
 
We hebben 2x proefzwemmen nodig om te bekijken wie er echt diploma mogen 
afzwemmen. We wisten natuurlijk al voor een groot deel wie dat zouden zijn. 
Maar helaas nu er een groot aantal weken niet gezwommen kan worden, 
verleren ze weer een hoop. We moeten dus, zodra het weer mag opnieuw gaan 
proefzwemmen. Er komen ook nog feestdagen en schoolvakanties aan, die het 
aantal lesavonden ook verminderen. Het wordt een legpuzzel om alles toch rond 
te kunnen krijgen. We gaan er vanuit dat dit mogelijk nog voor de grote 
schoolvakantie gaat lukken. 
 
We hopen u voor voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, heeft u toch nog 
vragen………. bel, app of mail ons gerust. 
 
Met vriendelijke groeten,  
Namens het bestuur,  Cobie Tukker , voorzitter. 
 
 
 



Hier nog wat belangrijke zaken. 
 
 

 Bij de Watervrienden Rotterdam werken wij met enthousiaste vrijwillige 
lesgevers  (gediplomeerd of intern opgeleid ).    

 Er wordt gewerkt via de gedragscode zwembranche.                                        
Dit zijn gedragsregels die als richtlijn gelden voor het correcte gedrag van 
zwembadmedewerkers.   

 Bij klachten en/of opmerkingen omtrent het gedrag/functioneren van 
onze lesgevers, verzoeken wij u hier melding van te maken bij de 
voorzitter en tevens vertrouwenspersoon: Cobie Tukker.                                                                              
U kunt haar bereiken via de mail op: cobie58@hotmail.com   

                            Of Telefonisch of Whatsapp: 06 41827238 
 

 Onze vereniging heeft een licentie certificaat van het Nationaal platform 
zwembaden. 

                                                    

 Omkleden van de kinderen: meisjes in de meisjes kleedkamer en 
jongens in de jongens kleedkamer.  

 
 Als een kind hulp nodig heeft bij het omkleden, dan geld de volgende 

regel:  
A = moeder/ vrouw met meisje: in de meisjes kleedkamer 
B = moeder/ vrouw met jongen: in de jongens kleedkamer   
C = vader/ man met meisje: in de jongens kleedkamer 
D = vader/ man met jongen: in de jongens kleedkamer   
 
Daar buiten mag u altijd gebruik maken van de kleine kleedhokjes. 
 
 In de kleine hokjes mag er geen kleding achter gelaten worden, omdat 

deze door meerder personen gebruikt gaan worden. 
 
 De nooddeur bij de kleedkamer mag alleen gebruikt worden bij nood. 

 

 Wilt u wijziging van telefoonnummers, mailadressen of woonadres dit aan 
ons doorgeven. Dit is voor uw en ons belang. 
 



Verjaardagen  

 

april:   2- Thao My 

             5- Natali 

             7- Juf Jolanda 

           15- Damian  

           18- Ruya 

          20- Helma 

          22- Abulfazel     

    

mei:  3- Elfida 

          3- Juf Renee 

           9-  Joël 

          25- Wirin 

          28- Chloe 

          29- Juf Nathalie 

          31-Marwa 

          

juni:   3- Valentijn 

            11-  Keano v.d. W.      

 11-  Kerem         

          14- Jayson      

  



        
 
 

Wij zwemmen mee voor het 
Sophia Kinderhersencentrum. 
             
            Op zaterdag 18 april 2020. 
 

 
Vanwege de verscherpte richtlijnen vanuit de rijksoverheid en onze 
verantwoordelijkheid met betrekking tot het voorkomen van een verdere 
verspreiding van het Corona virus, zal het evenement “Zwemmen voor 
Sophia” gepland op zaterdag 18 april a.s. uitgesteld worden. De nieuwe 
datum zal gepland worden in het najaar van dit jaar. 
 
 
 
 

Vorig jaar hebben wij hier ook aan mee gedaan.  
 
 

9 mrt. 2019:  5 uur banenzwemmen voor Sophia. 
  

Zoals bekend zijn wij van de Watervrienden Rotterdam ook met 1 team 
van 10 personen gaan banenzwemmen voor dit goede doel.                  
Dit team betond uit: wedstrijdzwemmers en zwemlesgevers.                 
Het was in een wedstrijdbad van 50m. dus een flink eind. 
 

We hebben met het gehele team: 1858 euro opgehaald.  
 
 

 



2e kwartaal planning: 
 
 

Op dit moment kunnen wij nog geen goede planning maken. 
 

13 april: Pasen: Zwembad is gesloten.                
 
27 april t/m 8 mei: Schoolvakantie: wij zijn gesloten. 
 
??????:  proefzwemmen voor de A-B-C- diplomabaden.  
                                           voor de zwemvaardigheden 1-2-3 
 
??????: proefzwemmen voor de A-B-C- diplomabaden. 
                                          voor de zwemvaardigheden 1-2-3 

 
??????: Diplomazwemmen A-B-C en de Zwemvaardigheden. 
                  De kinderen in het AA bad hebben nu geen les. 
 
 
Kleding eisen voor het proefzwemmen en het diplomazwemmen:  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

1 juni: Pinksteren: zwembad is gesloten. 


